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Patient • Brukare • Anhörig
Varför vi ska prata
med barn och unga
och en massa tips om hur!
DIALOG MED BARN · LANDSTINGET I UPPSALA

BARN OCH UNGA SOM:

Patient – inför besöket

”

”Barnwebben kom till för att
tala direkt till de som ska besöka
Barnsjukhuset. Patienten, syskon,
familj och kompisar kan läsa om
hur olika behandlingar går till, för
att förebygga oro och rädsla.
Där läser du också om patientens rättigheter och de olika yrken
som finns på sjukhuset.
För patienten berättar vi också
om sånt som kan vara jobbigt eller
sorgligt med sjukhus.
Färger och figurer på barnwebben är såna som också återfinns på
Barnsjukhuset. Igenkänning kan
bidra till trygghet.”

DET ÄR EN RÄTTIGHET FÖR EN PATIENT ATT FÅ REDA PÅ VAD SOM SKA SKE.
DESSUTOM ÄR DET SMART!
Jag tycker att
det är bra med
videosamtal.
Då behöver vi
inte träffas i
verkligheten
och då riskerar
inte de som har
cystisk fibros
att bli sjuka.
Thyra Löfgren,
Expert i Uppsalagruppen
för arvsfondsprojektet
Vår framtid,
Riksförbundet Cystisk Fibros

Annika Davidsson
Barnwebben, Akademiska

Tips på hur du kan göra barn och unga ännu viktigare.
• Hur kallar ni barn och unga till besök?
• Använder ni internet i era patientkontakter?
• Förbereder ni unga patienter inför besök?

Du är snart 2 ½ år och det är dags att besöka BVC. Din
förälder får ett brev med information om tid och plats.
Nu vill vi göra som landstingen i Kronoberg och Norrbotten.
Vi vill att du inför besöket får ett litet häfte med foton där
du ser vad som kommer att hända när du kommer till BVC.
Maria Engström, Barnhälsovårdens länsenhet
Du har en kronisk sjukdom, med regelbundna sjukhusbesök. Tänk om du inför besöket kunde videosamtala
(typ Skype) med din behandlare och tala om hur du
mår? Projektet Vår framtid bidrar till nya metoder för
patientkontakt. Expertgrupper med unga patienter är
också aktuell på Barnsjukhuset.
Lotten Sundin-Björk, Riksförbundet Cystisk Fibros
Du har cancer och måste strålas. Både du och vården vill slippa
narkos. På Akademiska har man tillsammans med barn och
Umeå universitet jobbat med bemötandet och processen, men
också med teknik som videoglasögon.
Marietta Klingspor, Strålbehandlingen Akademiska

Vill du veta mer?
www.akademiska.se/barnwebben/
För BVC-materialet kontakta Läns-BO (se baksidan).
För fler länkar och tips kolla in www.boiu.se/lbo

BARN OCH UNGA SOM:

Patient – vid besöket

BARNET SKA ALLTID FÅ INFORMATION OM DIAGNOS OCH PLANERADE ÅTGÄRDER,
OM DET INTE STRIDER MOT BARNETS BÄSTA.

”

”Alla barn behöver leka. Sjuka
och anhöriga barn behöver det
mer än andra. Vi har rum för olika
aktiviteter, åldrar och sinnesstämning.
Pyssla, dockor, pingis,
datorspel, leka sjukhus eller bara
blunda i ett bollhav med lugnt
ljus och musik. Ibland har vi konserter, clownbesök och storbak.
Vi kan också komma till dig,
om det passar bättre. Vår granne
är Sjukhusskolan.”
Vanja Rudström
Lekterapin, Barnsjukhuset,
Akademiska

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS.

På lekterapin
bestämmer jag
själv vad jag
vill göra. Leka,
måla, pärla,
pingis, pussel
eller ligga i
bollhavet och
blunda. Här
känner jag mig
mindre sjuk och
jag tänker inte
lika mycket på
det som är
jobbigt.

.
HÄR ÄR DINA RÄTTIG HETER
VAD TYCKE R DU?
Akademiska barnsjukhuset
Ingång 95–96
akademiska.se/barnwebben
Landstinget i Uppsala län

Du ligger inne för vård och vill veta vilka rättigheter du
har. Det finns ett häfte där du kan läsa vad som gäller,
men också tycka till om hur du tycker att vården gör sitt
jobb. På Barnsjukhuset är detta en naturlig utveckling
kopplad både till Nobab-standard och Barnwebben.
Monica Axelsson, Barnavdelningen för kirurgi

Du ska stickas i armen för vaccin eller provtagning.
På Barncentrum är provtagningsrummet helt inrett
och rutinen anpassad för att det ska kännas minimalt
läskigt och ont. Barnet väljer sedan en studsboll med
olika grimaser – en återkoppling.
Helena Pettersson, Aleris Barncentrum

Hemma

Eddie
11 år
Uppsala

Vänner

Fritiden

Du vill och borde vara med och planera vilken hjälp du ska få från habili
teringen. Men det är svårt med orden och att beskriva känslor. På habiliteringen hjälper vi dig med detta. Du får ett särskilt brev eller du kan gå en
kurs. Vi har också ett fint material som heter ”Jag planerar”.
Eva Spångberg, Habiliteringen i Enköping

Skolan

Habilitering och hjälpmedel 2011
Landstinget i Uppsala län

3 TIPS
• Hur ser rummet för provtagning ut hos er?
• Jobbar ni med ”alternativ kommunikation” AKK?
• Vad är bra bemötande av barn? Är ni överens, och mäter ni det?

Vill du veta mer?
www.akademiska.se/barnwebben
www.lul.se/habiliteringen
För fler länkar och tips kolla in www.boiu.se/lbo

BARN OCH UNGA SOM:

Patient – efter besöket

”

”Alla barn ska ha god tandvård,
men vi förstår alltmer hur viktigt
det är med vårt bemötande. Vi
vill få reda på hur vi gör vårt jobb,
ur barnets perspektiv. Barnet
själv ska förstå frågan och kunna
svara på ett sätt som passar.
Nu testar vi att barn 3–6 år får
svara på några frågor på en IPAD.
Frågorna läses upp av en inspelad
person med röst och bild. Svaren
trycker barnen på skärmen.”
Eva Hedman
Folktandvården, Uppsala

BARNET KAN LÄRA OSS MYCKET OM HUR VÅRDEN FUNGERAR.
TAR VI REDA PÅ VAD BARNET TYCKER? PÅVERKAR DET OSS?
Det är bra att
tandläkarna
vill veta hur
det är att sitta i
den stora stolen
och gapa med
munnen. Om
frågorna kommer på en iPad
istället skulle
det vara roligt
att svara på
frågorna.

Smilla,
5 år
Bälinge

3 TIPS
• Hör ni av er till patienter ett tag efter besöket? Frågar hur det var?
• Samlar ni en ålders- eller diagnosgrupp av unga för samtal?
• Har ni egna enkäter till unga patienter?

Du är 3–10 år och du har haft kontakt med sjukvården. Vi i vården vill bli
bättre på att ta reda på barns upplevelser. Snart kan vi börja använda ett
översatt intervjuverktyg ”In My Shoes”, som kan hjälpa dig att beskriva
dina känslor och somatiska upplevelser.
Pär Bokström, Sociolog

Du har fått strålning mot din cancer. Hur
tyckte du att lokalerna var under din behandling? Vill du berätta kan vi göra en barnrond,
en promenad genom lokalerna. Vi behöver
testa olika sätt att få reda på vad du och
andra patienter tycker om sjukhuset.
Maria Askelöf, Landstingsservice

Du har en hörselnedsättning sedan du föddes och är stammis
på hörcentralen. De som jobbar där vill få reda på hur du upplever bemötande, rutiner, information och lokaler. Nu ska de
testa att samla unga patienter i expertgrupp – eller liknande.
Lotta Holmberg, Hörcentralen, Hälsa och Habilitering

Vill du veta mer?
plus.lj.se/barndialogen
www.psynk.se/forsta-linjen/utvecklingsarbete/instrumentet-chase
För fler länkar och tips kolla in www.boiu.se/lbo

BARN OCH UNGA SOM:

Anhörig till vuxen patient

”

”Anhöriga till svårt sjuka eller
döda patienter på akutmottagningen har behov av stöd från
en trygg och utbildad anhörigstödjare.
Uppdraget är att ge ett
medmänskligt stöd i den akuta
situationen. Vi förmedlar kontakt
till stödverksamhet. Efter dödsfall
återkopplar vi alltid.
Som ansvarig ser jag till att
vi har uppdaterade rutiner och
utbildar kollegorna. Våra rutiner
gör att det finns en anhörigstödjare dygnet runt.”

BARNET TILL DEN VUXNA SOM ÄR SJUK, HAR EGET LAGSTÖD FÖR HJÄLP
FRÅN SJUKVÅRDEN. DE SKA FÅ INFORMATION, RÅD OCH STÖD.

Bra med Zebragruppen är att
vi har pratat
om saker jag
inte brukar.
Jag fick reda
på mera om
mig själv, men
också vad kan
kan säga till
andra.

Anette Marklund
Akutmottagningen,
Akademiska

3 TIPS
• Frågar ni vuxna patienten om de har barn under 18 år?
• Förs alltid uppgifter om anhöriga i patientjournal?
• Behöver ni rutin för anhöriga barn?

Anonym deltagare
i en Zebragrupp

Du är 12 år och din mamma får cancer. Du blir rädd, ledsen
men vill också ställa många frågor. Lagen säger sedan 2010
att vården måste erbjuda dig hjälp. Alla på onkologkliniken
har nu enats kring en rutin för att hitta dig, och erbjuda
information, råd och stöd.
Anna Ternström, Onkologkliniken

Du har en pappa som mår allt sämre och söker hjälp
hos psykiatrin. Du vill lita på att pappa får bra hjälp,
men det är svårt att lita på honom när han säger
att allt är bra. Vuxenpsykiatrin har tagit reda på hur
många barn som är anhöriga i deras verksamheter.
Guirong Du, Neuropsykiatriska mottagningen
för vuxna
Du har nyligen förlorat din mamma och vill trösta din lillebror och
din pappa. Men du är också själv jätteledsen och behöver stöd. Via
Akademiska sjukhuset kan man få vara med i en så kallad Zebragrupp
där man pratar om sorgen och får träffa andra i liknande situation.
Tove Gullstrand, Sjukhuskyrkan

Vill du veta mer?
www.anhoriga.se/barnsomanhoriga
www.naracancer.se
För fler länkar och tips kolla in www.boiu.se/lbo

BARN OCH UNGA SOM:

Medborgare

BARN OCH UNGA MÅSTE FÅ KOMMA TILL TALS ÄVEN NÄR DE INTE ÄR PATIENT
OCH ANHÖRIG. VAD GÖR LANDSTINGET FÖR ATT LYSSNA OCH LÄRA?

”

”En stor andel av resorna på
bussar och tåg görs av barn och
unga . Vi är öppna för att på olika
sätt få reda på vad de tycker. Vi
tar gärna emot synpunkter via
hemsidan ul.se, samtal i olika
sammanhang, och återkoppling
från förare.
Vi är gärna med på ungdomsdialoger på skolor, fritidsgårdar
och i föreningar.
Vi lär oss något nytt eller ser
andra perspektiv varje gång vi
möter unga resenärer.”
Sture Jonsson
Upplands Lokaltrafik

Det är jobbigt
att skolans
kuratorer inte
jobbar kvar så
länge! Hos oss
byttes de ut
tre gånger på
kort tid. Man
vill inte vända
in och ut på
sig själv flera
gånger. Svårt
att lita på att
den nya kommer att stanna.

Ungdom på dialog med
landstingspolitiker i Bålsta.

3 TIPS
• Är ni i skolor och berättar om vad ni gör?
• Har ni studiebesök från barn eller ungdomar?
• Vilka frågor skulle du vilja ställa till barn och unga?

Du är tonåring och mår dåligt – men vet inte var hjälpen
finns. Tanken med hemsidan Sagauppsalalän är att du ska
hitta hjälpen utan att kunna vem som gör vad. Men hur vill
unga att sidan ska se ut? Politikerna i länsdelsberedningen
vill samtidigt ha mer dialog med unga. Nu samarbetar de.
Marie Nordberg, Södra länsdelsberedningen
Du och din klass får komma till Hälsoäventyret för att
diskutera hälsosamma val i livet. Vi berättar och väcker
frågor. Hela besöket är upplagt som en dialog mellan oss
och de unga.
Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret
Du går med din pappa i ett köpcenter och ser vita rockar
med jättelika tandborstar! De har också en modell av
tänder och stora gosedjur med glänsande tänder. Det
är Folktandvården som är ute och berättar om hur man
borstar tänderna. Barn är särskilt nyfikna på hur det är att
borsta på tandmodellen och gosedjurens tänder.
Minna Karlén, Folktandvården Vretgränd

Vill du veta mer?
www.halsoaventyret.lul.se
www.boiu.se/motesplatsen
För fler länkar och tips kolla in www.boiu.se/lbo

Det görs så mycket bra för barn i landstinget. Men lyssnar
vi när de vill berätta hur de har det? Eller när barnen vill
hjälpa oss att bli bättre på att hjälpa dem?

Med häftet vill vi berätta om några av de bästa metoderna
för att möta och lyssna på barn och unga. Barnets rättig
heter gäller i landstinget i Uppsala län och att hitta de goda
exemplen är en av alla aktiviteter.
Fråga din chef hur ni arbetar med barnets rättigheter.
Länsbarnombudsmannen kommer gärna på besök.

Fler goda exempel behövs!

”

Varje barn har
rätt att uttrycka sin mening och höras
i alla frågor
som rör barnet.
Barnets åsikt
ska beaktas i
förhållande till
barnets ålder
och mognad.

Artikel 12,
barnkonventionen,
i kortversion.

Kommer du på fler personer eller metoder som är särskilt
bra i mötet med barn och unga? Bra arbetssätt ska beskrivas! Tipsa din chef eller hör av dig till länsbarnombuds
mannen.

Kontakta länsbarnombudsmannen:

Martin Price
018 69 44 99
0725 71 82 00

martin.price@boiu.se
www.boiu.se/lbo

twitter.com/uppsalabarn

Illustrationer: Rebecca Karlén

Landstinget ska vara bäst på dialog med barn!

